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Udviklingspuljen - Ansøgning 
Det Danske Spejderkorps afsætter hvert år midler til at udvikle attraktive projekter og spejderaktiviteter. I 
2018 tildeles midlerne projekter og aktiviteter, der gør det nære vand attraktivt. Der skal være fokus på 
aktiviteten ved eller på vandet. Det kan være nye aktiviteter ved vandkanten eller på vandet med fx 
tømmerflåder, kajakker eller hvad kreativiteten giver anledning til.   

Dette dokument anvendes i forbindelse med ansøgninger til Udviklingspuljen i Det Danske Spejderkorps. Se 
mere om kriterier på http://dds.dk/udviklingspuljen. Ansøgningen sendes til pulje@dds.dk.  

 

Ansøger og kontaktperson 

Hvem er ansøgerne og kontaktpersonen.  

1. Tranbjerg Gruppe 

Bente Damsgaard Sejersen 
bente@1tranbjerg.dk 

 

Kort beskrivelse  

Her fortæller I kort om jeres aktiviteter/projekt. Hvad er det nye i forhold til jer? Hvornår finder projektet sted?  

Vi har på vores grundt meget vand, både vores lille sø og generelt meget regnvand som lige nu er mere til 
irritation end gavn. Vi ønsker at gøre regnvandet til noget postitivt, som kan motivere til aktiviteter på, i og 
ved vandet og give et større naturkendskab.  

Vores plan er at bygge en bro over søen, så spejderne kan komme ud på vandet for at fiske med net og 
hænder, lære spejderne at færdes ved vandet, skabe fortrolighed med vand, sejle med ænder og 
hjemmelavede skibe, udvikle samarbejdsaktiviteter med søen og meget mere. 

Ud over broen over søen vil vi lave et regnvandsbed, hvor der kan skabes nyt liv og leges med vandet. Ideen 
er at skabe et regnvandsbed med mange forskellige planter, sten, grus, vandrender og små bassiner. Det 
planlægges så spejderne får mulighed for at lege med vandet, skabe dæmninger, beregne mængder og 
meget mere. Det forventes at bedet giver nyt dyreliv som spejderne naturligt oplever når de leger med 
vandet. Vi vil også arbejde med planter i regnvandsbedet som kan spises eller på anden måde bruges af 
spejderne til aktiviteter. 

Ideen er at skabe nogle rammer, hvor der kan udvikles nye aktiviteter både samtidig med at der bygges og 
anlægges, men også efter, at det er etableret. 

 

Forventet effekt 

Hvad forventer I at få ud af at gennemføre aktiviteterne/projektet? 

At vandaktiviteter bliver en naturlig del af vores program året rundt. Vandet skal ikke alene være noget man 
leger med, men også en sjov og spændende måde at lære om naturen. 

At spejderne selv planlægger aktiviteter på og ved søen og laver nye lege med regnvandsbassinet. 
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At vi kan dele vores viden, aktiviteter og erfaringer fra projektet med andre grupper. 

At lederne får en større viden og aktivitetsforslag som gør dem i stand til at planlægge nogle bedre møder i, 
på og ved vandet. 

 

Sammenhæng til Udviklingsplanen 
Hvordan hænger aktiviteterne/projektet sammen med børn leder børn/unge leder unge, friluftsliv og 
ledelsesudvikling? 

For os ligger projektet tæt op af alle dele af udviklingsplanen.  

Vi ønsker at prioritere friluftsliv og skabe flere aktivitetsmuligheder året rundt i og med naturen. Søen og 
regnvandsbedet skal være en ramme som kan skabe nye aktiviteter i naturen. Vi tror at spejdernes lyst til at 
være ude året rundt bliver større hvis de har et større kendskab til naturen. 

For lederne vil hele processen være med til at udvikle ledernes viden på dette område. Det er både med til at 
fremme målet om friluftsliv og ledelsesudvikling for lederne. Det vil også udvikle samarbejdet mellem lederne 
med et fælles projekt på tværs af alle afdelinger. 

Ved at engagere troppen og seniorerne i projektet og give dem ansvar dele af projektet, håber vi at 
understøtte unge leder unge med et spændende projekt hvor de får mulighed for at stå på egne ben som led 
i et større gruppe projekt. 
 

Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 

Hvad skal der til, for at I når i mål? 

Først og fremmest skal der laves en god planlægning, hvor ledere og spejdere får lov til at bidrage til 
udviklingen af projektet. Her vil det være vigtigt at få beskrevet hvilket aktiviteter som skal komme ud af 
projektet. 

Det er vigtigt at få skabt et engagement i gruppen, der involverer alle ledere for at sikre at det etableres ud 
fra hvad lederne gerne vil kunne, med fokus på de forskellige aldersgrupper. Troppen og klanen skal 
involveres sammen med lederne, så de kan være med til at præge projektet og selv prioritere hvad de gerne 
vil være med til at anlægge/bygge. 

Vi vil også inddrage eksterne til at hjælpe med at udvikle aktiviteterne. Vi har kontakt til forskellige som har 
vist interesse for at bidrage. 

Derefter skal broen bygges og regnvandsbassinet anlægges. 

Når det hele er etableres skal der laves små aktivitets beskrivelser og små lommefilm der viser de enkelte 
aktivieter.  

Vi forestiller os også at nabogrupper kan holde deres spejdermøder hos os med inspiration af 
aktivitetsmaterialet og hjulpet af vores ledere. Det kan give mulighed for fællesmøder for forskellige 
aldersgrupper på tværs af afdelinger. 

Det meget vand er et tegn på klimaændringer og vi vil gerne bruge vandet til at sætte fokus på 
klimaændringerne. Vi håber derfor at kunne udvikle nogle aktiviteter, der viser spejderne, hvad de kan gøre 
for klimaet, så der skabes en forbindelse mellem søen og regnvandsbedet og andre hanlinger. Men det må 
følge efter de konkrete aktiviteter i forbindels med søen og regnvandsbedet. 
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Målgruppe 

Hvem laver I projektet for? 

Hovedmålgruppen er mikro og mini, men vi håber at kunne udvikle projektet så også juniorerne kan få glæde 
af det. 

Vi vil inddrage troppen og klanen i arbejdet med at planlægge og anlægge regnvandsbedet og broen. Det 
giver en mulighed for at inddrage deres ideer og give dem ansvaret for dele af projektet.  

 

 

Budget  

Det ansøgte beløb og et samlet budget for projektet.  

Vi ansøger om 10.000 kr. 

Budgettet overstiger beløbet, hvilket finansieres af gruppens egne midler. 

Bro over søen      6.800 kr. 

Regnvandsbed     4.300 kr. 

Aktivitetsmaterialer     1.300 kr. 

I alt    12.400 kr. 

 
Broen over søen bygges af FSC mærket og bæredygtigt træ med lang holdbarhed, hvilket gør den lidt 
dyrere. 

Aktivitetsmaterialerne er akvarier ( små bassiner) til det der fanges, fiskenet, bolde, træ til dæmninger m.m., 
gummiænder, dykpumpe, reb, små taljer mm. 

Regnvandsbedet bygges op fra grunden med grus, sten og masser af planter. Der laves nogle faste 
vandrender og små bassiner / tønder i forskellige størrelser til opsamling af vand. Det største bassin 
forsynes med en dykpumpe så vandet kan pumpes op i toppen af regnvandsbedet når der skal leges med 
vand. 


